
 
Bílý kontaktní můstek s trasem                       
TNH- flex 
Flexibilní, přírodně bílý kontaktní můstek s trassem ke zvýšení přídržnosti k podkladu 
při pokládce dlažeb z přírodních kamenů. Pro venkovní i vnitřní použití. 

 
Technické údaje 
 
Zrnitost:     0 – 0,5mm 
Doba zpracování:    cca 1 hodina 
Teplota při zpracování:   od +5°C do +35°C 
Konzistence:    plastická až roztékavá 
Záměsová voda:    cca 6,0 l vody / 25kg suché směsi 
Vydatnost:    cca 19 l čerstvé malty z 25 kg suché směsi 
Spotřeba:     cca 1 - 2 kg/m²  
Skladování:     v suchu, odpovídajícím způsobem 
Forma dodání:     25 kg pytle, 
Barva:      přírodní bílá 
 

 
Vlastnosti 
minerální  

po vytvrdnutí mrazuvzdorný a odolný povětrnostním vlivům  

bílý, flexibilní, hydraulicky tvrdnoucí kontaktní můstek 

zvýšená odolnost proti prostupu zabarvení z podkladu nebo lepicí (pokládkové) malty 

lehce zpracovatelný 

dobrá přilnavost 
 
 

Použití: 
pro pevné spojení hydraulicky tvrdnoucích podkladů s pokládkovými maltami nebo pokládkových  
  malt s dlažbou 

ke zlepšení přídržnosti při pokládce dlažeb z přírodních materiálů náchylných k vytváření  nežádou- 

  cích výkvětů podle DIN 18332 a DIN 18352 pro pokládky do silného maltového lože 

 krystalický mramor (Carrara, Sabiato, Thassos) 

 vápencové desky (Solnohofernský, Jurský, Travertin) 

 Basalt, Granit 

 polygonální desky (Porphyr, Quarzit) 

 keramické dlažby (Steinzeug, Feinsteinzeug), Mozaiky aj. 

 štípané kameny 

 betonové dlažby 

pro venkovní i vnitřní použití  

 vhodný i na plochy s podlahovým vytápěním  
 

Kvalita a bezpečnost: 
podléhá kontrole kvality 

bílý cement dle ČSN EN 197

obsah trasu dle DIN 51043 

obsahuje ušlechtilé příměsi 

redukovaný obsah chromanů dle TRGS 613 
 
 



 
 

Podklad: 
Podklad musí být nosný, pevný, tvarově stálý, savý, suchý, čistý, bez námrazy, volných částí, prachu, 

apod. Musí být zbaven všech nesoudržných vrstev, starých nátěrů, mastnot a jiných separačních vrstev. 

TNH-flex je vhodný pro beton dle DIN 1045, cementové a anhydritové potěry dle DIN 18560. 

Anhydritové podklady je nutné před aplikací TNH flex natřít univerzální penetrací UG ze sortimentu 

quick-mix. Silně savé podklady musí být před aplikací TNH flex navlhčené ( bez kaluží ). 

 
 
 

Zpracování: 
 
Do čisté nádoby nalijte cca 6l vody,  poté vysypejte celé balení TNH flex ( 25 kg ) a zamíchejte nízkootáčkovým 

míchadlem do tekuté konzistence bez hrudek. Vzniklou směs nechejte cca 5 minut odležet a pak znovu krátce 

promíchejte. TNH flex se nanáší nejprve jako kontaktní můstek mezi podklad a maltu kartáčem, štětkou, nebo 

hladítkem a následně na ještě čerstvou hmotu TNH-flex se aplikuje vrstva pokládkové malty. Dle typu pokláda- 

ného materiálu a způsobu pokládky ( např. náchylnost k zabarvení, polygonální pokládka, rozdílné tloušťky 

dlažby atd. )  se TNH flex nanese celoplošně výše uvedeným nářadím na čerstvě položené maltové lůžko a 

zároveň se celoplošně natře v tenké vrstvě i na očištěnou rubovou stranu dlažby. Kameny, popř. jiná krycí vrstva 

se následně aplikuje živý do živého ( před zavadnutím ), a usadí se zaklepáním. S výrobkem TNH flex je možné 

pracovat při teplotách od +5ºC do +35ºC ( vztahuje se na teplotu podkladu, ovzduší a materiálu ). Doba 

zpracovatelnosti je cca 1 hodina.   

Čerstvou maltu je třeba chránit před rychlým vyschnutím a nepříznivými povětrnostními vlivy jako jsou vysoké, 

nebo nízké teploty, mráz, průvan, sluneční záření nebo nárazový déšť, např. pomocí zavěšené fólie. Práce 

neprovádějte při teplotách vzduchu a podkladu pod +5ºC. 

Kromě čisté vody není dovoleno přidávat do výrobku TNH flex žádné další příměsi. Je zakázáno zavadnutý 

materiál dodatečně rozmíchávat s další záměsovou vodou nebo suchým materiálem. 

 
Čerstvou omítku, stejně jako provedené dílo chraňte před všemi nepříznivými vlivy, zejména před 
rychlým vyschnutím, větrem, přímým slunečním zářením, před vysokými nebo nízkými teplotami a 
vysokou vlhkostí (deštěm, kondenzací vody). V případě nutnosti provedené dílo chraňte vhodným 
způsobem, např. zakrytím fólií (pozor na kondenzaci vody!). Teplota ovzduší, materiálů a podkladu 
nesmí při zpracování a po dobu zrání omítky klesnout pod +5°C. 
  
Kromě čisté vody nesmí být do maltové směsi přidána žádná další látka, či příměs. Při použití této 
omítky je nutné řídit se všemi souvisejícími a platnými normami pro zpracování tohoto druhu materiálu.  
 
Trass vápenná malta tvrdne pomaleji, čímž nedochází k nestejnoměrnému napětí a přispívá tak 
k zamezení poškození malty. V průběhu zrání malty v závislosti na podmínkách je nutné zajistit 
následnou péči vlhčením vodní mlhou. V průběhu prvního týdne minimálně 1x denně, následně alespoň 
2x týdně. 
 
U silně savých podkladů při aplikaci omítky doporučujeme použít maltový postřik.  
 
 

Vydatnost: 
40 kg pytel suché směsi vydá cca 26 l čerstvé malty.  
1 tuna suché směsi = 650 l čerstvé malty. 
 

Spotřeba: 
 
Jako zdicí malta (tl. spáry 12mm):  

formát cihel 2 DF, tl.stěny 11,5 cm cca. 21 l / 33,5 kg na m2  
formát cihel 3 DF, tl.stěny 17,5 cm cca. 29 l / 46,5 kg na m2 
formát cihel (29x14x6,5cm) CP tl.stěny 29 cm cca. 59 l / 94,6 kg na m2  



formát cihel (29x14x6,5cm) CP tl.stěny 14 cm cca. 28 l / 45 kg na m2 
 
Jako omítka :       
 pro tl. vrstvy 10mm  cca. 16 kg na m2  

pro tl. vrstvy 15mm  cca. 24 kg na m2  
 

Skladování: 
V suchu na dřevěných paletách. 
 

Forma dodání: 
40 kg pytle 
 

Upozornění: 
Maltová směs obsahuje vápno a s vodou/vlhkostí reaguje alkalicky. V případě kontaktu s pokožkou 
opláchněte zasažená místa vodou. V případě zasažení očí okamžitě vyhledejte lékaře. Viz také 
bezpečnostní upozornění vyražené na pytli produktu.  
Uvedené informace vyplývají ze zkušeností získaných zkouškami a praktickým používáním daného výrobku. Technické údaje 

jsou uvedeny při stanovených podmínkách (teplota 20°C, relativní vlhkost vzduchu 60%), Na jejich odchylku na stavbě je potřeba 

brát ohled z důvodu ovlivňování vlastností a časových údajů.  Doporučení a specifikace nezahrnují všechny možné varianty, 

situace a podmínky, které mohou na místě použití materiálu vzniknout. Proto doporučujeme v případě významných odchylek tyto 

zohlednit při zpracování materiálu a před aplikací materiálu provedení vlastní zkoušky, nebo si vyžádat naši technicko 

poradenskou pomoc. Uvedené informace nejsou přenosné na každou aplikaci materiálu v praxi. Technický list neobsahuje 

všeobecná pravidla, ani ustanovení platných směrnic a norem. Tyto je povinen zpracovatel produktu dodržovat s návaznými 

předpisy. 

Výrobce si vyhrazuje právo na změny plynoucí z dalšího technického vývoje výrobku a technologií. Uvedené postupy a řešení 

nezbavují zpracovatele materiálu odpovědnosti za ověření vhodnosti použití tohoto materiálu daným způsobem v konkrétních 

místních podmínkách. Vydáním nového technického listu pozbývají předchozí vydání technických listů platnost. 
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